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EDSBRO Tel. 0175-910 03.

Öppettider

Hos oss hittar du allt du behöver!

TIPS • LOTTER • SVENSKA SPEL 
APOTEKSOMBUD • SYSTEMOMBUD

Vi önskar våra kunder en God Jul & ett Gott Nytt År!

• Reparation och tillverkning 
av hydraul-slang.

• Reparation av skogs- och 
entreprenadmaskiner.

• Service av Jonsereds
och Hiabkranar.

• Tillverkning och reparation av 
redskap för entreprenadmaskiner.

• Nu även servicebil för fältservice.

SLANGSERVICE

0175-680 00  070-679 56 01

God Jul & Gott Nytt År!

Må-Fr 07-16, Lunch 12-13 • Lö 10-13

Tel 0175-913 79 • Fax 0175-913 80

www.bjrorkakel.nu • info@bjrorkakel.nu

BEGÄR
OFFERT! 

Kakel
Bruket
Edsbro

klinker, golvvärme, badrums-
inredningar, fix, fog, spackel, 
värmepumpar, vvs-material mm

Besök oss för bästa pris!

Vi utför badrumsrenoveringar

och rörinstallationer 

till vettiga priser.

RING OSS: 0175-913 79

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi Er alla!

Uppsalavägen 5 A, 760 31 EDSBRO • www.edsbroelektriska.a.se
Tel 0175-912 28 • Fax 0175-911 29 • Mobiltel 0708-45 66 80

Allt inom elinstallation
Även Data- och Teleinstallation

önskar alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

Tel. 0175-915 03  EDSBRO
Mob. 070-680 49 83

Glasmästeri
Försäljning o Service av

hushållsmaskiner
Antennservice

God Jul & Gott Nytt År önskar

Uppsalavägen 6, Edsbro • Tel 0175-69 00 00 
www.pousette.se • travarufirma@pousette.se 

Fax 0175-916 59

Tomten handlar alltid 
sina julklappar hos Pousette.

Gör det du också!

God Jul och 
Välkommen in!

Många undrar vad det är för
företag som har det blå tältet som
står vid vägen när de passerar på
vägen mellan Edsbro och Rimbo. 

–Många som passerar dagligen
ser oss men vet egentligen inte vad
vi sysslar med. Många kommer in
och ber om att få  grejer tillverkade
eller lagade, men sådant sysslar ju
inte vi med utan vi har legotill-
verkning av tunnplåt till större
företag, säger Fredrik Trolin.

Sättraby verkstad AB bildades
1970  av bröderna Lars och Kjell
Trolin. 

Sonen Fredrik började arbeta i
företaget 1992 i produktionen.
Han är självlärd och har sprungit
på verkstadsgolvet sedan han var
liten. 2002 tillträdde han som
platschef, men hoppar in på pro-
duktion ibland om det behövs.

Företaget gör allt från små
plåtbitar till större stansade och
bockade plåtkonstruktioner. 30-
40 företag i fordonsindustrin,
kärnkraftsindustrin, industriren-
hållning och storköksindustrin
står på kundlistan.

70% av kunderna finns i Stock-
holmsregionen. Resterande är
rikstäckande. 

I början på 2000-talet omsatte
företaget 5 miljoner idag 2006 har
företaget bygt ut sina lokaler och
investerat i en ny stansmaskin på
20 ton och nyanställt, så nu är
företagets omsättning 8 miljoner.

–Utbygggnationen och investe-
ringen av ny maskin gjorde vi för
att vi behövde öka produktionsta-
keten för att täcka alla beställ-
ningar. Vi försöker att succésivt
expandera efter behov, men inte så
fort så att vi får växtvärk, det blir
inte bra. Lugn expandering i
lagom takt blir bra. Inte tänker vi
förflytta företaget till större ort
heller. Vi trivs bra här i Sättraby,
konstaterar Fredrik.

Tema EDSBRO • Tema EDSBRO • Tema EDSBRO

Fredrik Trolin framför den nya stansmaskinen som företaget investerade i 2006.

Expanderande företag
Sättraby verkstad AB ägs av Kjell och Lars Trolin och
drivs av Fredrik Trolin, son till Kjell. Verkstaden som
legotillverkar tunnplåt åt större företag ligger mellan
Edsbro och Rimbo i byn Sättraby. 
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